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ELŐSZÓ
A Zöldebb Városokért Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a MAKEOSZ
és a Green City Tanács támogatásával, az európai Green City Mozgalom hazai megvalósítójaként
2010 óta tevékenykedik a települési zöldfelületek jelentőségének legszélesebb körű ismertté
tételében a magán, a közterületi, a szakmai, a kormányzati, az önkormányzati és oktatási szférában.
Jelen dokumentum a 2016-os üzleti év eredményeiről számol be. A cég bemutatása után felsorolja a
mozgalom vállalt közhasznúsági feladatait, és azok megvalósításának módját, röviden beszámol a
főbb fenntarthatósági projektjeiről és közli a cég éves pénzügyi mérlegét.

GREEN CITY MAGYARORSZÁG
Az európai Green City Mozgalom részeként a Magyar Green City kezdeményezést három csoport
alkotja:


ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT Nonprofit Kft. - a Green City Mozgalom hazai képviselete, mely
szervezet közhasznú jogi személyként a mozgalom operatív (koordináló és tudományos
tevékenységet végző) szerve.



MAKEOSZ (Magyar Kertépítők Országos Szövetsége) az ELCA mintájára a Green City
Mozgalom hazai mentora, aki létrehívta a



GREEN CITY TANÁCSOT – mely a zöld szakma elismert szakmai szervezeteiből áll és fő célja a
Green City gondolatok mentén az egységes szakmai álláspontok kialakítása.
A Green City Tanács tagjai:


Földművelésügyi Minisztérium



Belügyminisztérium



Miniszterelnökség



Zöldtető-és Zöldfal Építők Országos Szövetsége (ZÉOSZ)



Magyar Önkormányzati Főkertészek, Díszkertészek, Kertépítők és
Parkfenntartók Szövetsége (MÖFÖSZ)



Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata



Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar



Nyugat-Magyarországi Egyetem KKK Nonprofit Kft.



Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ)



Magyar Arborétumok és Botanikus kertek Szövetsége (MABOSZ)
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Magyarországi Díszkertészek Szövetsége



Magyar Faápolók Egyesülete

A ZÖLDEBB VÁROSOKÉRT NONPROFIT KFT. CÉLJA, VÁLLALT FELADATAI
A zöldfelületek komplex hatását a települési fenntarthatóságra, ökoszisztémá(k)ra, urbanizációra, az
életminőségre és a gazdaságra – a Green City Tanáccsal, a MAKEOSSZAL és a nemzetközi Green City
Mozgalom tagjaival szorosan együttműködve – kutatja (zöld és a közlekedés /kultúra /turizmus
/egészség /gazdaság /megújuló energiák /CO2 mérleg /energiatakarékosság /újrahasznosítás stb.) és
az eredmények ismertségét növeli.
A Green City hálózat tagjaként a többi tagország szervezeteitől kapott kutatási adatokat és
információkat a hazaiakkal egyesítve a GC Tanács tagjaként tesz ajánlásokat, ad tanácsot, vesz részt
tervezés-előkészítési és tervezési folyamatokban, vagy koordinál kivitelezést, gondozást, termelést.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft célja a kert/park/tájépítész-, építész- és várostervező szakmák
felkészülésének segítése az újszerű és aktuális
-

ökoszisztéma alapú
integrált
interdiszciplináris
fenntarthatósági

gondolkodásmódra és cselekvésre. A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. a Green City Tanácsot alkotó
szervezetek és intézmények tagjainak felkészítését elsődleges prioritásnak tekinti. Ehhez a GC Tanács
tagjainak segítségével minősítő rendszert fejleszt ki és működtet.
A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. három településszerkezeti szektorban fejti ki tevékenységét:
-

a magán zöldfelületek vonatkozásában (lakó, szálloda-vigalmi és munkaszektor),
települések közterületi zöldfelületei,
települést közvetlenül ölelő természetes- és agrár-ökoszisztémák és a település
kapcsolatának viszonylatában.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja:
1/ A települések visszaintegrálása az Ökoszisztémába – élhető települések kialakítása, az ingyenes
természeti szolgáltatások tudatos alkalmazása által.
2/ Ezért a Green City Nonprofit Kft. célja, hogy működési területein előmozdítsa a környezet és
természetvédelem, az agrárium, a gazdaság- és településfejlesztés integrált és interdiszciplináris
kutatását, a következőképpen:
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-

-

-

Tudásbázis építés és know-how csere biztosítása konferenciák és ülések rendezésével,
városok, közösségek, a gazdaság képviselői, közigazgatási szervek, a tudomány és a kultúra
között;
Workshopok, szimpóziumok szervezése és azokon való részvétel különböző, a települések
életfeltételeinek javításával kapcsolatos témacsoportokba rendezve (pl.: zöld és lakhatás,
egészség, sport, kultúra, városi büdzsék stb.);
A témacsoportokhoz kutatások szervezése, megbízások kiadása (pl.: zöldfelületek gazdasági
kiértékelése, egészség, zajvédelem, porvédelem, biodiverzitás);
Gyakorlati példák gyűjtése, mintaprojectek véghezvitele.

3/ A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. célja a kutatási eredmények népszerűsítése, oktatása. Fontos
cél a mindenkori döntéshozók ezirányú tudatosságának kialakítása: hogy a zöldfelületek
ökoszisztéma alapú, integrált-interdiszciplináris-fenntartható kialakítása, növelése biztos része legyen
mind a település építési mind átépítési-rehabilitációs terveinek és, hogy
4/ ezen kommunikációk által a települési zöldfelületek értéke emelkedjen a lakosság tudatában, a
politikában, a közigazgatásban, a gazdaságban és az oktatásban.
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ÖSSZEFOGLALÓ A 2016-BAN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL /
RENDEZVÉNYEKRŐL / MINTAPROJEKTEKRŐL

Tudásbázis építés
Mintaprojekt Zalaszentgyörgy “Testvértelepülési park” akkreditáció (lezárult)
Nyíregyháza Bessenyei tér és Benczúr tér tervezés és akkreditáció
(folyamatban)
Miskolc Zöld Könyve környezetvédelmi fejezeteinek
területfelhasználási egységekre vonatkozó alfejezetei
Zalaegerszeg Vizslapark tervezés és akkreditáció (folyamatban)
Disszemináció
Képzés Green City Akkreditációs Alapképzés 2016.05.26-27.
Konferencia – saját szervezés Green City – ZIFFA és a TOP Zöld Város Konferencia a Construmán
2016.04.07.
Konferencia – társszervezés Éves Európai Green City Találkozó és Konferencia, Budapest
2016.09.29.
Konferencia – részvétel MAKEOSZ szakmai napok, Tapolca 2016.02.10-12.
előadóként
MÖFÖSZ környezetvédelmi konferencia, Budapest 2016.04.27.
2015:TÁJODÜSSZEIA, Debrecen 2016.05.03.
Előadások Greenwill – Green and Social Budapest esemény, Sustainable
Cities, 2016.03.22.
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola szakmai
napok, 2016.04.14.
SZIE Díszkertész MSc szak, Egészség és zöld környezet c. kurzus,
2016.04.26.
18. kerületi önkormányzat műszaki szakembereinek szakmai
napja, 2016.05.19.
Civil rendezvény A MAKEOSZ-szal közös fenntarthatósági különdíj a Virágos
Magyarország versenyen
Kommunikáció/networking
Green City Tanácsülés 2016.07.06.

A Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. belső változásokkal kezdte a 2016-os évet: Mohácsi Veronika
helyét márciustól új munkatárs, Szabó Patrícia vette át, aki szintén tájépítészmérnök és a
fenntarthatóság elkötelezettje.
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NEMZETKÖZI GREEN CITY KONFERENCIA VANCOUVERBEN
2016. március 14-18-ig tartott az a Nemzetközi Green City Konferencia a kanadai Vancouverben, ahol
Vincze Tamás külkapcsolati igazgató képviselte a magyarországi Green City mozgalmat. A
konferencián elhangzott előadások anyagai ezen az oldalon érhetők el.

GREEN CITY KONFERENCIA – ZIFFA ÉS A TOP „ZÖLD VÁROS” A CONSTRUMÁN
A Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás keretében 2016. április 7-én megrendeztük szakmai
konferenciánkat, melyet a ZÉOSZ, a Magyar Díszkertészek Szövetsége, és a MAKEOSZ támogatott. A
rendezvény kiemelt célja volt, hogy felhívja a tervező szakma és a települési döntéshozók figyelmét a
meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyes alprogramjaiban lévő zöld
infrastruktúra-fejlesztési lehetőségekre. Ezen túl kitekintést is adott két európai főváros: Ljubljana és
London zöld infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztéseire, megoldást jelentő lehetőségeire.
Előadóink voltak: Dr. Kollányi László (Szent
István
Egyetem
Tájépítészeti
és
Településtervezési Kar), Simona Berden
(Ljubljana Európa Zöld Fővárosa Csoport),
Dezsényi Péter (Green Office), Gábor
Péter (XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt.),
Dusty Gedge (European Federation of
Green Roof Associations), Lukács Zoltán
(Magyar Faápolók Egyesülete), Bíró
Borbála (Főkert Nonprofit Zrt.) és
Somorjai-Tamássy Zsolt (Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.).
A konferencián elhangzott elődadások anyagai megtekinthetők a honlapunkon.

GREEN CITY AKKREDITÁCIÓS ALAPKÉPZÉS
Történetünk hatodik Green City alapképzését tartottuk meg 2016. május 25-26-án, melyhez a
helyszínt a Fővárosi Állat- és Növénykert ajánlotta fel. A képzésen 18 fő vett részt, ők egy naptári évig
használhatják a Green City Akkreditált Szakember (tervező/kivitelező/fenntartó) megnevezést.
Névsorukat, elérhetőségeiket megtalálják a honlapunkon.
A képzést Zsigmond Vince, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (Green City
Tanács tag) titkára és az állatkert botanikusa köszöntőjét követően Csőszi Mónika, a
Földművelésügyi Minisztérium (szintén Green City Tanács tag) táj- és természetvédelmi
szakreferense vezette fel. Az első nap meghívott előadója Lukács Zoltán, a Magyar Faápolók
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Egyesületének elnöke volt, aki a faültetésről és favédelemről beszélt, valamint a résztvevőkkel
megosztotta a faápolók favédelmi szabvány javaslatát és faültetési technológiai utasítását.
A képzés második napján vendégelőadóként Dezsényi Péter, a Zöldtető- és Zöldfal Építők Országos
Szövetsége (Green City Tanács tag) elnöke beszélt a városi zöldtetők és a zöld homlokzatok
környezeti és műszaki előnyeiről, nemzetközi körképet is adva az aktuális külföldi előírásokról és
tendenciákról.
A képzés résztvevői kézhez kapták a Magyar Díszkertészek Szövetsége által kiadott Közterületi sorfák
jegyzékét és a Főkert Nonprofit Zrt. és a ZHAW között megvalósult pályázati projekt keretében
kiadott, Pápai Veronika és Biró Borbála által jegyzett Ökologikus zöldfelületek városi alkalmazása c.
kiadványt.

GREEN CITY NEVELŐSZÜLŐSÉG AZ ÁLLATKERTBEN
Mivel a Fővárosi Állat- és Növénykert már többször vendégül látta a Green City rendezvényeit,
köszönetünket egy állatkerti lakó örökbefogadásával fejeztük ki. A sok állatkerti lakó közül nem volt
könnyű kiválasztani azt a három élőlényt, akik között a Green City facebook oldalának követői és
hírlevél olvasói szavazással döntöttek.
Szavazni a páfrányfenyőre (Ginkgo biloba), a levélvágó
hangyára (Acromyrmex sp.) és a japán vörös juharra
(Acer palmatum ’Atropurpureum’) lehetett. A japán
juharra a szavazatok 12%-a esett, a levélvágó hangya
31%-ot kapott, míg a páfrányfenyő 57%-kal végzett, így
„nevelt gyermekünk” egy évre a Zakariás nevű
páfrányfenyő lett.

2016. ÉVI GREEN CITY TANÁCSÜLÉS
2016. július 6-án tartottuk a Green City tanácsülést. Az ülésen a több TOP pályázat keretében is
elkészíttethető Zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv kapott kiemelt figyelmet. A
Green City Tanács ezen az ülésen új taggal, a Magyar Faápolók Egyesületével bővült.

ÚJABB RÉSSZEL BŐVÜLT A KÉSZÜLŐ MISKOLCI ZÖLD KÖNYV
A Miskolci Zöld Könyv készítésének újabb fázisa zárult le: a területhasználati fejezet a Citikert Táj- és
Kerttervező Stúdió tervezőinek közreműködésével készült. A Zöld Könyv célja, hogy iránymutató
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szakmai dokumentumként, mely egyben zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz is, a
város által megcélzott fenntartható település gyakorlati megvalósulását segítse.
A munkát megalapozó terepi bejárást összekötöttük a tavaly átadott, felújított miskolctapolcai
strandfürdő megtekintésével. A strand zöldfelülete az eddigi legnagyobb megvalósult Green City
akkreditált kivitelezési munka.
Májusban a törökországi Gaziantep
város küldöttsége többek közt a
strandfürdő
területére
is
ellátogatott és nagy érdeklődéssel
hallgatta Bieber Istvánt, a ZVNKft.
ügyvezetőjét,
aki
a
strand
zöldfelületeiről beszélt és a
kivitelezés részleteit ismertette.

GREEN CITY KONFERENCIA VOLT A BUDAPESTI ELCA TALÁLKOZÓN
2016. szeptember 29. és október 2. között Budapesten rendezték meg az ELCA (European Landscape
Contractors Association) éves találkozóját. A találkozó keretében a Green City tagországok
részvételével nyilvános konferencia is zajlott, melyen Spanyolország csatlakozott az európai Green
City Mozgalomhoz.
A Green City Mozgalom alapítói egyezményében lefektették, hogy a
tagországok évente összegyűlnek információcsere és tudásmegosztás céljából,
illetve beszámolnak a legutóbbi találkozó óta elért eredményeikről. Idén ez a
találkozó a szakmai közönség számára nyilvános volt és az európai mozgalom
tagjainak (Hollandia, Franciaország, Németország, Magyarország és
Spanyolország), továbbá Finnország és Kanada nemzeti sajátosságaival, legjobb
gyakorlataival a magyarországi zöld szakma képviselői is megismerkedhettek. A
konferencia második részében a hazai szakmai kihívásokkal kapcsolatos
előadások hangzottak el. Az előadások anyaga honlapunkon érhető el.
A találkozó végén a résztvevő Green City tagok és az ELCA jelenlévő tagszervezetei aláírták a
Budapesti Zöld Chartát, mely a 2016. november 4-én életbe lépett Párizsi Klímamegállapodással
összhangban hangsúlyozza a városok klímaváltozásban betöltött felelősségét és a zöld infrastruktúra
szerepét a városok élhetőbbé, fenntarthatóbbá tételében.
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Megyesi Éva interjúja Vincze
Tamással
a
Kertészet
és
Szőlészetben (2016-45. szám)
A
konferencián
a
2015:TÁJODÜSSZEIA
kiállítás
tablóiból
készült
válogatást
tekinthettek meg a vendégek,
melyeket a Magyar Építész Kamara
Táj- és Kertépítészeti Tagozata
bocsátott rendelkezésre. Ezúton is
köszönjük!

ÚJFENT FENNTARTHATÓSÁGI KÜLÖNDÍJ A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENY
DÍJÁTADÓJÁN
A MAKEOSZ és a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft. különdíját 2016-ban két város vehette át:
Szekszárd és Keszthely. A díj lehetőséget biztosít a díjazott települések vezetőinek,
településrendezési és zöldfelületi munkatársainak, hogy a Green City fenntarthatósági pontrendszert
a következő akkreditációs képzésünkön megismerve a fenntarthatósági alapelveket a gyakorlatban
minél szélesebb körben alkalmazzák.
A Virágos Magyarországért versenyről bővebb információ a verseny honlapján található.

ZALASZENTGYÖRGY – LEZÁRULT A GREEN CITY AKKREDITÁCIÓ
Szervező

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Partnerek, beruházók

Zalaszentgyörgy Település Önkormányzata

Tervező

Csemete Kert-műhely

Kivitelező

NasteBau Kft.

Szakmai tanácsadó, akkreditáló

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Újabb települési közparkkal gyarapodott a Green City akkreditált projektek sora: a megépült
zalaszentgyörgyi Testvértelepülési park kivitelezése megfelelt a Green City Fenntarthatósági Minősítő
Rendszer© követelményeinek (65%), s mint ilyen, hivatalosan Green City akkreditált.
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Zalaszentgyörgy önkormányzata már a park
tervezésekor egy fenntarthatósági szempontból
is példaértékű zöldfelület megvalósítását tűzte ki
célul. A 434 lakost számláló község önerőből,
helyi
vállalkozók,
civil
szervezetek
és
magánszemélyek felajánlásaiból, igazi közösségi
összefogással építette meg a 2494 m2 nagyságú
parkot a korábban a MÁV rakodójaként használt
területen.
Az akkreditációs értékelés itt olvasható.

GREEN CITY ELVEKEN ALAPULÓ TERVEZÉS ZAJLIK ZALAEGERSZEGEN
Szervező

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

Partnerek, beruházók

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tervező

Csemete-kertműhely© Astrantia Kft., Magnolia Art Kft.

Építészet

Hellowood

Szakmai tanácsadó, akkreditáló

Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.

A TOP Zöld város programból finanszírozott tervezés Zalaegerszeg egyik nagy lakósűrűségű lakótelepi
közparkját, a Vizslaparkot érinti. A tervezés alapelve, hogy jelentős építési beavatkozás csak a park
kulcsfontosságú területein történik, ezen túl a főszerep a természeté marad. Jellemző a meglévő
berendezési tárgyak (szobrok, padok) kreatív újrahasználata, minimális fakivágás, a használhatóság
előtérben tartása, a szemléletformálás, a terület ökológiai szolgáltatásainak erősítése, a biodiverzitás
növelése. A park egyik újszerű megoldása az „Ökosétány”, mely a meglévő fák gyökérzetének
védelmére a terepszinttől talajcsavarokkal elemelt acél járdarács elemekből fog megvalósulni. Bízunk
benne, hogy az alacsony fenntartási igényre tervezett Vizslapark egyúttal hatékony városmarketing
eszköznek is bizonyul majd.

ZÁRSZÓ
Ezúton szeretnénk megköszönni a 2016. évi közös munkát a szakmai és üzleti partnereinknek,
valamint az együttműködést a Green City Tanács tagszervezetinek.
Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.
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MELLÉKLET: PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
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